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MOTTO 
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melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya 
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ABSTRAK 

Banyak potensi yang ada di Desa Kalimanggis, yaitu tersedianya bambu yang berlimpah, 

tenaga swadaya masyarakat, tenaga masyarakat yang produktif belum diberdayakan secara 

optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mengoptimalkan potensi yang ada mengangkat 

petani perempuan untuk diberdayakan melalui program pelatihan penggemukan kambing melalui 

Dana Desa  dengan memanfaatkan potensi lokal. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) 

mendeskripsikan perencanaan program Pelatihan penggemukan kambing di Desa Kalimanggis; 

(2) mendeskripsikan pelaksanaan program program Pelatihan penggemukan kambing di Desa 

Kalimanggis; (3) mendeskripsikan evaluasi program Pelatihan penggemukan kambing di Desa 

Kalimanggis;  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Desa 

Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang. Subjek penelitian yang penulis gunakan 

yaitu pengurus dan peserta pelatihan guna mendapatkan data-data yang relevan. Teknik 

keabsahan data menggunakan teknik pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data 

menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari program pelatihan penggemukan kambing, yaitu: 1) 

perencanaan program terdiri dari identifikasi kebutuhan, tujuan, kurikulum, rekutmen sumber 

belajar, rekutmen peserta didik, program kerja, penggalian data, sarana dan prasarana, sumber 

dana program pelatihan penggemukan kambing, 2) pelaksanaan program terdiri dari waktu 

kegiatan, jangka waktu kegiatan, tempat kegiatan, peserta pelatihan, tutor pelatihan, metode 

pelatihan, materi pelatihan, media pelatihan yang menunjang pelatihan penggemukan kambing, 

3) evaluasi program terdiri dari penilaian dan pendampingan guna memberikan tindak lanjut 

program.  

Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa dalam program penggemukan 

kambing sangat diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program agar tujuan yang 

ingin dicapai terlaksana. Program penggemukan kambing adalah program yang diajukan secara 

bottom-up sesuai dengan keinginan masyarakat berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan. 
 

Kata Kunci : Kebijkan , Dana Desa , Pelatihan, Penggemukan Kambing  
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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang 

  

               Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 

menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan Desa.2 Dana Desa 

adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang di 

peruntutkan bagi desa yang di transfer melalui Anngaran Pendapatan dan Belanja Dearah 

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiyayai penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. 3 

Dana Desa yang di salurkan pemerintah lebih di tunjukan untuk membiyayai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

  Pengalokasian dana Desa akan menambah pekerjaan baru bagi pemerintah, agar 

apa yang diinginkan dari kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai amanat Undang-

Undang. Peluang terjadinya tindak penyimpangan pengelolaan Dana Desa masih terbuka 

cukup besar, baik dari segi prosedural ataupun dari pihak-pihak yang ingin mencari 

keuntungan dari adanya program Dana Desa. Penyelewengan dan kesalahan dalam 

pengelolaan Dana Desa sudah terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Melihat dari 

beberapa kasus yang terjadi, pengelolaan Dana Desa yang sebenarnya bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan pereknomian 

desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa 

                                                             
2  Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1 

 
3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Perubahan kedua peraturan pemerintah No.60 tahun 

2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara , pasal 1 ayat (2) 
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sebagai subyek pembangunan justru menjadi kesepakatan bagi pihak-pihak tertentu untuk 

mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok, hal tersebut tentu sangat bertentangan 

dengan amanat Undang-Undang. 

 Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu Negara juga harus terlibat dalam 

pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan 

keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan pemerintah, disamping adanya unsur-unsur lain seperti 

transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.Sehingga potensi penyelewengan 

penggunaan Dana Desa dapat di minimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yaitu 

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 

kerangka NKRI dapat terwujud.4 

 Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang cukup banyak untuk desa mulai dari 

Rp.600.000.000,00 sampai 1,4 Milyar per Desa . Pembangunan dana desa di atur dalam 

peraturan menteri keuangan, menteri dalam negeri dan menteri desa pembangunan daerah 

tertinggal dan transmigrasi. 

 Dalam peraturan Meteri Desa, Pembangunan Dearah tertinggal, dan Transmigrasi 

No 22 tahun 2016, Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017. Alokasi dana 

Desa diprioritaskan untuk membiyayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pembangunan desa 

seperti, pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk 

kebutuhan infrastruktur, lingkungan permukiman, transportasi, energi dan informasi 

komunikasi, sarana prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Bidang 

                                                             
4 BUKU PINTAR DANA DESA Dana Desa untuk kesejahteraan Rakyat (Jakarta : DIREKTORAT JENDRAL 

PERIMBANGAN KEUANGAN,2017), Hal 23  
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pemberdayaan masyarakat di atur dalam pasal 7 PP No 60 Tahun 2016, dana desa 

diguakan untuk membiyayai program dan kegiatan bidan pemberdayaan masyarakat desa 

yang ditunjukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan 

mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi 

dirinya  secara mandiri. 5  Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di prioritaskan 

meliputi, peningkatan partisipasi masyarakat, dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat 

desa. 

 Tentunya dengan di anggarkanya Dana Desa tidak lain adalah bagian dari upaya 

pemerintah untuk mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan 

mengoptimalkan potensi yang ada di desa agar desa mampu menghidupi dirinya secara 

mandiri. Namun jika kita melihat secara langsung desa masih banyak mengalami kendala 

yang di hadapi dalam merealisasikan dana desa, seperti tidak sesuai peraturan pemerintah 

dalam pelaksanaanya, tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan sumber daya 

manusia yang belum siap untuk menerima dana desa. Diharapkan dengan adanya dana 

desa ini Peningkatan ekonomi desa dapat di tingkatkan melalui program yang di biyayai 

dengan Dana desa . Terutama program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan 

masyarakat benar-benar sesuai degan keinginan masyarakat Desa. 

  Desa kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang Terletak di antara hutan 

alas Roban yang Berdekatan degan jalan Pantura dengan mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai buruh jasa dan petani. Masuk dalam tipologi Desa berkemban 

                                                             
5 Perturan menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi No 22 tahun 2016 
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,Berdasarkan sumber data yang didapat dari RPJMDesa 2016-2017 jumlah penduduk 

desa Kalimannggis kurang lebih 1.786 orang.  

 Banyak potensi yang ada di Desa Kalimanggis, yaitu banyaknya 

masyarakat Desa kalimanggis yang  berternak kambing secara produktif yang belum 

diberdayakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi 

masyatrakat.  

Ada 20 peternak kambing di desa kalimanggis yang sudah berjalan sampai saat ini 

yang di danai dari program anggaran dana desa .dengan metode penggemukan peternak 

di desa kalimanggis, peternak  mampu mengambil keuntungan dari hasil penjualan 

kambing yang sudah siap untuk di jual . sehingga harapan dari petani atau peternak 

kambing di desa kalimanggis mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri dan 

mengurangi angka kemiskinan di desa kalimanggis.6 

Pada tahun 2016 Desa kalimanggis mendapat anggaran dana desa sebesar 

Rp658.425.000,00 , tahun 2017 sebesar Rp866.218.000,00 dan tahun 2018 Sebesar 

Rp1.100.000.000,00. Dengan adanya khusus desa pemerintah desa kalimanggis di 

harapkan bisa menggunakan sebaik-baiknya dana tersebut ,serta dapat memberdayakan 

potensi yang ada di desa Kalimanggis dan meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Kebijakan program pemerintah desa kalimanggis dari anggaran dana desa salah 

satunya pelatihan penggemukan kambing, program ini muncul dari gagasan kelompok 

tani  secara bottom-up sebagai upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus 

kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Buah 

                                                             
6 Wawancara Bapak Sobirin petani kambing desa kalimanggis Pada Tanggal 19 Januari 2020 
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dari pemberdayaan masyarakat adalah penyadaran akan bakat atau kemampuan, 

kemandirian dan komitmen. Kesadaran akan kemampuan yang terpendam, keterampilan, 

kemandirian, dan komitmen merupakan human assets yang dapat dioptimalisasikan 

dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. 

Sebagai indikator pemberdayaan meliputi memahami masalah, menilai tujuan hidup, 

membentuk strategis, mengelola sumberdaya untuk berbuat dan bertindak ke arah 

masyarakat yang berdaya.  

Berawal dari rasa keyakinan bahwa dana desa yang di anggarkan pemerintah 

untuk desa ini dapat meningkatkan perekonomian masayarakat yang ada , dari sinilah 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, Kebijakan pengelolaan 

Anggaran  Dana Desa  Dalam Program Penggemukan Kambing Di Desa Kalimanggis 

Kabupaten Batang 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan utama yaitu: 

1. Bagaimanakah perencanaan program Anggaran Dana Desa yang dilakukan 

pengurus di Desa Kalimanggis dalam program penggemukan kambing ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan program Anggaran Dana Desa di Desa Kalimanggis 

dalam program penggemukan kambing? 

3. Bagaimanakah evaluasi program Anggaran Dana Desa di Desa Kalimanggis 

dalam program penggemukan kambing ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian  ini adalah: 

1. Mendeskripsikan perencanaan program AnggaranDana Desa yang dilakukan 

pengurus di Desa Kalimanggis. 

2. Mendeskripsikanpelaksanaan programAnggaranDana Desa di Desa Kalimanggis. 

3. Mendeskripsikanevaluasi program AnggaranDana Desa di Desa Untuk 

mendeskripsikan Kalimanggis.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkanmampu mengisi khasanah pengetahuan 

dibidang pemberdayaan masyarakat. 

b. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada akademisi Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam maupun praktisi Pengembangan Masyarakat 

yang concern dalam penggalian potensi dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-

pihak yang terlibat dalam pengelolaan penyelenggaraan Dana Desa dalam 

pemberdayaan ekonomi kelompoktani.  
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E. Tinjauan Pustaka 

 Peneliti menelusuri penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan 

penelitian ini. Berikut hasil penelitian dari peneliti terdahulu: 

 Pertama, skripsi karya Vivi Amalia Sherli “Pengawasan Realisasi Anggaran 1 

Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa blongkeng Kecamatan 

Ngluwar Kabupaten Magelang”. Karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa 

anggaran 1 milyar atau yang sering di sebut dengan Dana Desa masih sangat rawan untuk 

di lakukan korupsi ataupun nepotisme, sehingga pengawasan masyarakat menjadi sangat 

penting untuk dilakukan. Di desa blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang 

dana desa diawasi oleh BPD yang mana BPD sendiri sebagai lembaga penampungan 

aspirasi masyarakat dan sekaligus jembatan antara masyarakat dan pemerintah desa. 

Namun kinerja BPD masih belum dapat di katakan sempurna, karena pada fakta di 

lapangan masih terjadi adanya ketimpangan antara penguasa atau kaum elit tanpa mau 

melibatkan masyarakat dalam pembahasan rencana penggunaandana desa di desa 

blongkeng7.  

 Kedua, skripsi karya Abdullah “Efektifitas Pengawasan BPD Terhadap tranparasi 

Dana desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran 

(Perspektif Sadd Al-Zar’ah). Karya tulis ini menjelaskan bahwa Pemerintah Desa 

Pangkalan masih kurang dalam hal transparasi pengelolaan dana desa. Pemerintah desa 

hanya mensosialisasikan alokasi dana desa secara umum. Mengingat mudahnya peluang 

penyelewengan, maka menjaga dan mengawal kinerja pemerintah desa sangat perlu 

                                                             
6 Vivi Aamalia sherli,” Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Miliar Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa 

blongkeng Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang” . Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta 2017 
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untuk dilakukan. Perlu adanya pengawasandari BPD agar dapat menutup semua celah 

atau peluang pemerintah untuk melakukan penyelewengan terhadap dana desa8. 

 Ketiga Oni Nugriaanti dan Zulkarnaini dalam jurnal yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana Desa “. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) di maksudkan untuk 

membiyayai pemberdayaan masyarakat. Seperti, tunjangan perangkat Desa, 

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberian bantuan 

modal bagi kaum perempuan yang memiliki kelompok usaha atau usaha kelompok guna 

membantu kehidupan keluarga. Hasil dari program ini sangat baik terutama pada program 

pemberian modal, namun karena faktor ketidak beranian masyarakat untuk mengikuti, 

program ini kurang efektif sehingga diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. 

 Dalam penelitian ini di kemukakan bahwa keberhasilan pemberdayaan adalah 

adanya kepemimpinan dari ketua pelaksana, optimalisasi potensi pada diri masyarakat 

sehingga bisa menghasilkan inovasi baru, kepercayaan kerja tim dan komunikasi yang 

baik antar anggota. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD di sebabkan 

kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana pengelolaan ADD dalam menyiapkan 

administrasi dan pelaporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang di tetapkan, 

sehingga pada tahap berikutnya penyaluran dana tidak dilakukan. Permasalahan lain yang 

di hadapi adalah kurangnya partisipasimasyarakat dan ketidakpedulian masyarakat desa 

akan program yang di jalankan pemerintah semakin tinggi. Selain itu juga unsur unsur 

yang ada di desa dalam musyawarah menjadi penghambat dalam pemberdayaan, 

                                                             
8  Abdullah “Efektifitas Pengawasan BPD Terhadap tranparasi Dana desa Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap 

Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar’ah), Skripsi pada fakultas syariah dan Hukum 2017. 
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sehingga aspirasi masyarakat tidak tercapai dan usulan kegitatan hanya di dominasi 

aspirasi dari perangkat desa9. 

 Keempat Juranal karya Suwandi  “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak 

Kabupaten Kutai Kartanegara’’. Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pelaksanaan  alokasi Dana Desa ( ADD ) Di Desa suka Damai 

Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih kurang. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil wawancara yaitu kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah kepada 

masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan adanya suatu 

kegiatan Alokasi dan Dsa dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka 

dalam meningkatkan pembangunan desa10. 

 Kelima Tesis karya Agus subroto “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi 

kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa –Desa Dalam Wilayah kecamatan 

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 )”. Karya tulis tersebut menjelaskan 

bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, telah 

menampakan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam 

pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukan pelaksanaan yang 

akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya 

pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala 

utamanya adalah belum efektifnya pembinaan apparat pemerintah Desa dan kompetensi 

                                                             
9  Oni Nugriaanti dan Zulkarnaini dalam jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi 

Dana Desa “. Jurnal kebijakan publik, Vol 4, Nomor 1, Maret 2013 
10  Suwandi Suwandi  “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka 

Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara’’. Jurnal pada fakultas Ilmu sosialn dan ilmu politik, Universitas 
Mulawarman 2015. 
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Sumber Daya Manusia. Sehingga masih memerlukan dari apparat Pemerintah Dearah 

secara berkelanjutan11. 

Melihat uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Keberhasilan 

pemberdayaan adalah adanya kepemimpinan pemerintahan Desa , optimalisasi potensi 

pada diri masyarakat sehingga bisa menghasilkan kretifitas dan inovasi baru, harus 

baiknya kinerja lebaga Desa dalam merencanakan kebijakan dan  pengelolaan Dana 

Desa juga menjadi salah satu faktor penting untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi 

masyarakat dalam progam Desa sangat di butuhkan guna menjadikan masyarakat yang 

mandiri dalam kesejahteraan masyarakat ,seperti halnya masyarakat Desa kalimanggil 

dalam progam penggemukan kambing dari alokasi anggaran Dana Desa. Uraian di atas 

memiliki perbedaan dengan penelitian ini . perbedaan itu terletak pada peningkatan 

ekonomi masyarakat. 

F. Kerangka Teori 

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam 

pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih 

ditekankan pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik 

hanya dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat didefinisikan 

sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal 

ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang 

publik yang secara kasar proses pembuatannya  selalu diawali dari perumusan sampai 

dengan evaluasi.12   

                                                             
11  karya Agus subroto “ Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa –

Desa Dalam Wilayah kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 )” Tesis pada Program Studi magister Sains 
Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universita Diponegoro Semarang, 2009. 

10Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1. 
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Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan 

yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun 40 kebijakan 

tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar,  sedangkan kata “publik” 

secara terminologi mengandung arti sekelompok orang 41 atau masyarakat.  Menurut 

Wayne Parsons, publik adalah aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau 

diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama13. 

Secara definisi, menurut Woll, yang dikutip oleh Hessel, kebijakan publik adalah 

sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, baik secara 

langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Pertama, kebijakan 

dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output kebijakan 

dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan ketiga, adanya dampak kebijakan untuk 

kehidupan masyarakat.14 . 

b. Tahap Pembuatan kebijakan  

Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan sebuah 

analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan masalah 

sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan15. Ada beberapa tahapan 

proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N. Dunn, yaitu penyusunan 

agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,  implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan.16 

 

1.Tahap Penyusunan Agenda 

Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah  menentukan 

masalah publik yang akan dipecahkan.17 Tidak semua masalah akan menjadi masalah 

publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak semua isu menjadi agenda 

                                                             
 13 Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta, Kencana, 2006), 3. 
 14 Lihat Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus 

(Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 2. 
15 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2003), 2. 

 16  Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 22. 
17  Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus (Yogyakarta: Lukman 

Offset & YPAPI, 2003), 8. 
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pemerintah. 18  Suatu masalah akan menjadi masalah publik bila ada seseorang atau 

kelompok yang menggerakan ke arah  tindakan tersebut.19 Pendapat lain juga dikatakan 

oleh Woll yang dikutip oleh Hessel, bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang 

menjadi agenda kebijakan apabila memiliki dampak yang besar bagi kepentingan 

banyak orang20. William N. Dunn menawarkan 4 fase proses problem structuring untuk 

merumuskan masalah, yaitu problem search (pencarian masalah), problem definition 

(pendefinisian masalah), problem specification (spesifikasi masalah) dan problem 

setting (pengenalan masalah)21.  

Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para pejabat yang 

dipilih, menempatkan masalah publik tersebut pada agenda kebijakan. Pada tahap ini, 

banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan ada juga masalah yang ditunda untuk 

waktu yang lama22.      

 

2. Tahap Formulasi Kebijakan 

 Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan.23 Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan 

yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam merusmuskan alternatif kebijakan, 

perlu dilakukan prosedur forecasting (peramalan) untuk mengetahui konsekuensi 

kebijakan yang dipilih di masa mendatang.24   

 

3. Tahap Adopsi Kebijakan  

Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih melalui 

dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur  lembaga atau keputusan 

peradilan25.   

 

                                                             
 18 Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, 4 
 19 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2012), 73. 
 20 Lihat Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus 

(Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 8. 
 21  Lihat William N. Dunn, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & 

Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 8. 

  22 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, 24. 
  23 Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, 36. 53 
  24 Ibid, 21. 
  25 Ibid, 24. 
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4. Tahap Implementasi Kebijakan  

 Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Menurut 

Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 

dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia26.  Tahap ini merupakan 

tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Bagi Patton dan Sawicki 27  , 

Implementasi berkaitan dengan beragam kegiatan untuk merealisasikan program. Para 

eksekutif mengatur cara untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan. 

 

5. Tahap Evaluasi Kebijakan  

 Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk 

menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Seperti yang dikatan oleh Dunn, 

evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang 

sudah dilaksanakan, melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah 

tersebut28.   

 

c. Pelaksaan Kebijakan Dana Desa 

1. Filosofi Dana Desa Desa  

   adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia29. Dengan 

demikian, secara umum desa merupakan struktur kelembagaan negara yang paling dekat 

dengan masyarakat dan telah mempunyai peran penting dalam perbaikan nasib hidup 

rakyat30. 

                                                             
26 Ibid, 24. 
27 Lihat Patton dan Sawicki, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & 

Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 9. 
28 Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 29. 
29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
30 Aris, “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, 30. 
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   Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa 

yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan 

dan pemberdayaan masyarakat. 

  Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara kepada 

desa. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa 

melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, 

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa 

sebagai subjek dari pembangunan. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional 

dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan 

mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. 

  Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian dana desa 

dibagi secara merata berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan 

tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk 

selanjutnya ditransfer ke APBDes. 

  Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat 

setempat. 

    Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

Pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.  
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   Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Dan diprioritaskan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat, dan kemasyarakatan. 

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa 

  Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP No. 60/2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari APBN ditetapkannya PermendesPDTT No. 5/2015 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prinsip penggunaan dana desa yang dalam 

pelaksanannya memiliki dua azas, yaitu: azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan. 

Azas desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa, didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa) berupa kewenangan 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pelaksanaanya diatur 

dan diurus oleh desa. Ada pun azas tugas pembantuan merupakan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai azas pembantuan, didanai oleh tingkat pemerintahan yang 

menugaskan (APBN, APBD provinsi, dan/atau APBD kabupaten/kota) berupa 

kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau 

kabupaten/kota. Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa 

yang pelaksanaannya diurus oleh desa berdasarkan penugasan dari pemerintah, 

pemerintah daerah provinsi atau  kabupaten/kota.31   

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan warisan yang masih hidup dan 

prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan 

                                                             
31 Widadi, “Mengawal Implementasi Dana Desa.” 
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masyarakat,32 antara lain: sistem organisasi masyarakat desa, kelembagaan, pranata dan 

hukum adat, tanah kas desa, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. 

Kewenangan lokal berskala desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan 

efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa 

masyarakat desa, antara lain: jalan desa, saluran irigasi, pasar desa, tambatan perahu, 

sanitasi lingkungan, tempat pemandian umum, pos pelayanan terpadu, perpustakaan desa, 

sanggar seni dan belajar. 

  Dalam pelaksanaannya, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang 

program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDes 

dan APBDes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, 

sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa 

sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang 

dimilikinya. 

Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di prioritaskan untuk  membiyai 

belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.33 Pembangunan merupakan proses 

multidimensional, termasuk di dalamnya pembangunan desa yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi 

nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan 

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, pembangunan 

merupakan proses yang langsung terus-menerus dalam jangka panjang. Proses tersebut 

                                                             
32 “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa” [dokumen on-line]; tersedia di 

http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp- content/uploads/2015/08/Permen-No.-1-Th-2015.pdf; Internet. 
33 “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa” [dokumen on-line]; tersedia di http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-
content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015- OK.pdf; Internet. 
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akan terlaksana secara natural apabila asumsi-asumsi pembangunan dapat terpenuhi, 

meliputi: kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (full 

employment); setiap pelaku pembangunan mempunyai kemampuan yang sama (equal 

production); dan masing-masing pelaku bertindak secara efisien.34   

Dalam pengelolaaan pembangunan, UU Desa menggunakan dua pendekatan, 

yaitu “Desa membangun” dan “Membangun Desa.” Penggabungan pendekatan itu 

dimaksudkan agar pembangunan desa efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan35.   

Pertama, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa harus 

memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana desa yaitu: 

pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan 

potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan. 

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan dana desa 

yaitu; pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan 

Posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. 

Penggunaan dana desa untuk prioritas penggunaan sarana dan prasarana desa 

harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana 

                                                             
34 Indah Dwi Qurbani, “Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa”, TRANSISI 9 (2014): 74. 
35 Sukriono, “Undang-Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya”, 19. 
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan. 

Target yang diproritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung 

kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung 

pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi 

desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMDes dan RKPDes setiap 

tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 

Dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain; pembangunan 

dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, 

pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, 

pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan. 

Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa, 

pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan pemeliharaan serta 

pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana 

produksi di desa. 

Kedua, Penggunaan dana desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan 

masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas 

sumber daya ekonomi. 

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu 

meningkatkan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang 

dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat 

desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat 

desa. 
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Penggunaan dana desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui 

pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga 

masyarakat desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan 

sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan 

hutan kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. 

Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan 

pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDes dan APBDes, 

melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap 

memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan 

kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya. 

Dalam hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah 

desa yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya dan selanjutnya 

ditetapkan dalam peraturan desa 

d. Peningkatan Ekonomi  Melalui Program Peternakan 

Peningkatan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk 

meningkatkan adanya pengembangan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi 

yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Peningkatan 

ekonomi merupakan perubahan tingkat ekonomi dari tahun ke tahun. Peningkatan 

ekonomi yang stabil sangat diharapkan oleh negara yang sedang membangun, karena 

dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Di dalam ilmu ekonomi sendiri terdapat banyak aliran-aliran, 

salah satunya aliran ekonomi klasik yaitu dari Adam Smith yang akan menjadi refrensi 

untuk peneliti gali, yaitu teori pertumbuhan ekonominya. Teori Adam Smith yang dikutip 
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oleh Masriah, peningkatan ekonomi memerlukan adanya spesialisasi atau pembagian 

kerja agar produktivitas tenaga kerja meningkat 36.Menurut Adam Smith yang dikutip 

oleh Abdul Hakim, terdapat tiga unsur pokok sistem produksi yaitu sumber daya alam 

yang tersedia (faktor produksi tanah), sumber daya manusia (jumlah penduduk), dan 

jumlah persediaan barang modal. 

1. Sumber daya alam yang masih tersedia 

Merupakan aset paling mendasar dari kegiatan produksi dalam suatu masyarakat, 

artinya sumber daya alam yang tersedialah yang menjadi batasan maksimum 

masyarakat dalam kegiatan ekonominya. Adapun yang memegang peranan dalam 

proses produksi adalah jumlah penduduk dan stok kapital (modal) yang ada, dua 

peranan inilah yang menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun . 

Dalam hal ini sumber daya alam37.Dalam hal ini sumber daya alam yang berperan 

adalah lahan yang dimanfaatkan masyarakat dalam usaha peternakan kambing, dan 

masyarakat sebagai pemegang peranan dalam usaha. 

2. Sumber Daya Manusia (Jumlah Penduduk) 

Jumlah penduduk dalam proses pertumbuhan mempunyai peranan yang pasif, 

artinya jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja 

yang dibutuhkan dalam  masyarakat38. Dalam kelompok usaha peternakan kambing di 

Desa Kalimanggis, masyarakat memiliki berbagai peranan dalam pelaksanaannya.  

 

 

                                                             
36  Masriah, Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan, (Malang: UM Pres, 2011), Hlm. 25. 
37  Ibid, Hlm. 25 
38 Ibid, Hlm. 26 
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3. Persediaan Barang Modal 

Adam Smith memang memberikan peranan sentral dalam proses pertumbuhan 

ekonomi melalui stok kapital dan akumulasi modal. Karena tidak mungkin selamanya 

output bergantung pada stok modal yang tersedia. Disinilah Smith mengajukan teori 

yang sangat terkenal yaitu spesialisasi dan pembagian kerja. Peningkatan output bisa 

dihasilkan dari orang yang sama melalui sistem pembagian kerja, dihasilkan dari tiga 

hal: pertama, karena (spesialisasi) pekerjaannya: kedua, karena sistem pembagian 

kerja mengurangi waktu yang hilang sewaktu pekerjaan beralih dari macam pekerjaan 

yang satu ke yang lain, dan akhirnya ditemukannya mesin-mesin yang mempermudah 

dan mempercepat pekerjaan dan memungkinkan peningkatan produktivitas pekerja39 . 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di deskriosikan dengan kata-kata, sehingga digolongkan 

dalam jenis penelitian deskriptif kualitaif. Penelitian ini mengambil lokasi di 

Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dengan alesan sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah Desa kalimanggis salah satu pemerintah yang mendapatkan 

dana desa. Tidak ada alasan khusus dalam memilih lokasi penelitian, hanya 

teknis bisa dilakukan di desa mana saja tetapi dengan alesan tertentu peneliti 

belum melihat dampak yang sigifikan meskipun sudah di laksanakan dana 

desa. 

                                                             
39 Ibid, Hlm. 26 
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b. Pemerintah Desa kalimanggis melakukan pengelolaan dana desa dengan 

kebijakan program-program pemberdayaan, dengan tujuan meningkatkan 

sumber daya manusia masyarakat sehingga bisa meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri. 

2. Obyek dan Subyek Peneliti 

 Yang dimaksud obyek penelitian dalam studi ini adalah kegiatan 

kebijakan  pengelolaan  anggaran dana desa dalam program penggemukan 

kambing di desa kalimanggis . Menurut pendapat Moleong subyek penelitian 

sebagai informan, yang artinya adalah orang yang ada dalam latar penelitian. 

Subyek penelitian juga bisa dikatakan sebagai orang yang dapat memberikan 

informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian40. 

 Untuk teknik pengambilan informan penulis menggunakan purposive atau 

pengembilan informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan penulis . Ada syarat-syarat yang harus 

diperhatikan untuk menentukan subyek penelitian yang baik, yaitu mereka yang 

cukup lama berpartisipasi dalam kegiatan yang menjadi kajian penelitian, terlibat 

penuh dalam kegiatan yang menjadi kajian penellitian dana desa, dan yang 

memiliki waktu yang cukup untuk memberikan informasi seputar kajian 

penelitian41. Dalam hal ini yang dijadikan subyek penelitiian adalah pelaksana 

dan pihak-pihak terkait. Di antaranya adalah : 

 

 

                                                             
40  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,( Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014 )hlm 132 
41  Ibid. 
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a. Kepala Desa kalimanggis 

b. Sekretaris Desa Kalimanggis 

c. Perangkat desa kalimanggis 

d. Ketua kelompok tani sejahtera 

e. Anggota kelompok tahi sejahtera 

3.   Metode Pengumpulan Data 

 a.  Observasi  

  Metode observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki 42 .Cartwright & Cartwright 

mendefinisikan suatu proses melihat mengamati, dan mencermati serta 

―merekam‖ perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Inti dari 

observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin 

dicapai, perilaku yang yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat 

langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur43. Dalam 

penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap aktifitas salah satu program yang dijalankan pemerintah desa yang 

dibiayai oleh dana desa, seperti penggemukan kambing di desa kalimanggis. 

b. Wawancara 

 Metode wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara 

menggunakan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan siapa saja 

yang di wawancarai. Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi mengatakan 

                                                             
42 Hadi Sutrisno, Metodologi Research, ( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada 

1993 ),  hal. 136. 
43 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Social,( Jakarta: Salemba Humanika,2010) 

hlm.118. 
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wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak 

yang dikerjakan sistematis dan berlandasankan dengan tujuan penelitian44 . 

Dalam penelitian ini digunakan interview bebas berstruktur, artinya 

pewawancara hanya membuat pertanyaan secara garis besarnya saja45 . Jadi di 

sini diperlukan kreativitas dari pewawancara dalam menggali informasi yang 

lebih mendalam.  

c. Metode Dokumentasi   

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang  

berupa catatan, transkip, buku, surat, notulen rapat, agenda dan lain-lain46. 

Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-

berkas yang berkaitan dengan Kebijakan-kebijakan desa dalam program 

penggemukan kambing. seperti, RPJM-Desa dan LPJ Realisasi program 

Tahun 2016-2017. 

4. Teknik Validitas Data 

 Penelitian ini dimaksudkan supaya tidak diragukan keabsahannya, maka 

perlu dilakukannya pemakaian teknik triangulasi sebagai alat untuk bisa 

mengetahui keabsahan penelitian ini. Triangulasi merupakan proses penguatan 

bukti dari individu-individu yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini 

akan menjamin penelitian ini lebih akurat, karena informasi berasal dari 

berbagai sumber informasi, individu 47 . Oleh karna itu, penulis bermaksud 

                                                             
44 Sutrisno Hadi ,Metodologi Research, Jilid II( Yogyakarta, Andi Ofsset,1989),hal,193‘‘. Skripsi (Fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata, Tahun 2015) hlm.38. Digilib uin-suka 
45 S. Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung : PT. Tariso Banadung, 2003), hal. 72. 
46 Suharisma Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek ,(Yogyakarta: Rineka cipta, 2002)hal. 188 Skripsi (Fakultas   

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarata, Tahun 2015) hlm.39. Digilib Uin- Suka 
 47 Ezmir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali,2010), hlm. 82. 36 
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memilih teknik triangulasi ini untuk mengecek kembali kebenaran data. 

Sedangkan triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber merupakan teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan 

dengan memeriksa data yang didapat melalui beberapa sumber48.  

5. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis hasil catatan observasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan, sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari 

makna.   

 Dalam analisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

deskriptif  dimana penulis harus memberikan gambaran tentang hal-hal yang 

diteliti. Metode yang digunakan adalah metode analisis kulitatif, yaitu metode 

deskriptif yang peyelidikannya ditujukan pada masa sekarang atau 

permasalahan aktual dengan data mula-mula disusun kemudian diangkat 49 . 

Proses analisis data dimula dengan menelaah seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan pada catatan lapangan yang 

sudah ada, dokumen pribadi, dokumen resmi, lembar foto dan lainnya. 

Kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Maka langkah berikutnya adalah 

mengadakan beberapa langkah untuk mengkatagorikan data kedalam satuan-

satuan yakni50. 

 
                                                             

48 Andi, Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, hlm.269. 
49 Winarno Surakhamad, Pengantar  Penelitian Ilmiah, Metode Dan Praktek, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm.200 
50 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190 
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a. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah proses pemilihan, pengodean, penyederhanaan dari 

data yang dihasilkan ketika penelitian yang berlangsung di lapangan. Tahap 

ini merupakan tahap yang digunakan penulis untuk memilih dan memilah 

data mana yang akan dipakai dan data mana yang akan dibuang. Tahap ini 

merupakan proses untuk menajamkan, menggolongkan, mengorganisir data 

sehingga mempermudah dalam 6 penarikan kesimpulan51. Reduksi data ini 

penulis lakukan ketika proses transkip wawancara, kemudian hasil 

wawancara penulis memilih hasil wawancara yang sesuai dengan rumusan 

masalah penelitian. Hasil wawancara yang dirasa tidak perlu dikutip maka 

penulis abaikan, hasil wawancara yang menurut penulis penting dan sesuai 

degan kebutuhan penelitian, maka penulis masukkan sebagai hasil.   

b. Penyajian Data   

  Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata- 

kata yang berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data 

merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang 

memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Dengan kata lain, 

penyajian data ini merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis 

dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. 

Kemudian tahap akhir dari analisis data ini adalah melakukan pemeriksa 

keabsahan data. 

 

                                                             
51 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.218. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

 Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus 

sampai selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun 

setelah selesai di lapangan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya 

berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, 

observasi, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan 

kegiatan di lapangan. 

 

H. Sistematika penulisan 

 Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika 

ini dibagi atas empat bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, 

perincianya sebagai berikut : 

 Bab I merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum. Bab pertama ini 

menjelaskan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat hasil 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

 Bab II memaparkan tentang gambaran umum Desa Kalimanggis Subah Batang. 

Dalam bab ini memaparkan tentang sejarah, letak geografis, struktur penduduk, kondisi 

sosial dan ekonomi, struktur pemerintah Desa Jambangan, visi misi pemerintah desa, 

sejarah singkat, dan Program dana desa di Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, 

Kabupaten Batang. 
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 Bab III berisi tentang hasil penelitian terkait, yaitu pelaksanaan program  dana desa 

Untuk penggemukan kambing yang meliputi perencanaan ,Pelaksanaan dan evaluasi. 

 BAB IV : merupakan bagian penutup yang berisi tentang  kesimpulan- kesimpulan 

yang didapatkan dari bab sebelumnya serta saran-saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai 

“Kebijakan pengelolaan anggaran dana desa dalam program pelatihan 

penggemukan kambing di desa Kalimanggis kecamatan Subah kabupaten 

Batang”, dengan melihat pelaksanaan, perencanaan, evaluasi, program pelatihan 

penggemukan kambing dapat di simpulkan sebagai berikut :  

   Perencanaan Pelatihan Penggemukan Kambing 

Dalam perencanaan meliputi: a) Identifikasi kebutuhan, b) Tujuan 

pelatihan, c) Kurikulum, e) Sumber belajar, f) Penggalian data, g) Sumber dana, 

h) Sarana dan prasarana, i) Strategi pembelajaran. 

Pelaksanaan Pelatihan Penggemukan Kambing 

Pelaksanaan pelatihan meliputi: a) Fleksibilitas waktu dan tempat 

kegiatan, b) pengorganisasian peserta, c) kompetensi pelatih di bidang peternakan 

dan penggemukan kambing, c) metode pelatihan, d) materi yang sesuai dengan 

pelatihan, e) media yang digunakan untuk pelaksanaan pelatihan, f) strategi 

pembelajaran, g) materi pembelajaran. 

Evaluasi Pelatihan Penggemukan Kambing 

Evaluasi dilakukan dalam pelatihan melalui 3 tahap yaitu evaluasi pada 

saat awal pelatihan, kemudian evaluasi pada proses pelatihan selama pelaksanan 

pelatihan, dan evaluasi akhir yang  dilakukan pada akhir pelatihan. Dari evaluasi 

tersebut didapatkan bahwa pelatihan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan 
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tahap-tahap pelatihan dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga 

pelatihan ini berdampak positif kepada masyarakat dengan menumbuhkan 

partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani miskin.  

B. Saran  

Berdasarkan temuan-temuan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan 

saran yang  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  untuk  Desa  Kalimanggis 

Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dalam hal Program pelatihan penggemukan 

kambing antara lain ; 

1. Pengadaan kambing sebaiknya lebih transparan agar tidak terjadi 

penyelewenggan dana dan kecurigaan dalam pelatihan penggemukan 

kambing. 

2. Untuk pembuatan pakan secara fermentasi masih mengalami kegagalan, 

sebaiknya percobaan pembuatan pakan tersebut dilakukan berulang-ulang 

sehingga menghasilkan pakan fermentasi yang sesuai. 

3. Untuk pengolahan kotoran kambing sebaiknya segera terealisasikan sehingga 

bisa menambah penghasilan peserta pelatihan selain dari penggemukan 

kambing dengan didampingi tutor pelatihan. 
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